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Estratégia de Desenvolvimento Regional - RIS3



Programa Regional Algarve 2030



480,3 M€ +     300 M€

780 M€

Programa Regional Algarve 2030 - Dotação



Programa Regional Algarve 2030 - Eixos

7 EIXOS

1A  Competitividade, 

Inovação, Diversificação

EREI, EDP

209,9 M€

(26,8%)

2A   Sustentabilidade, Biodiversidade, Riscos, 

Energia, Economia Circular

273,6 M€

(35,2%)

1B  Conectividade 5G          

15 M€  (1,9%)
2B   Mobilidade Suave e Descarbonização

94,6 M€  (12,1%)

4A  Inclusão, 

Qualificações, 

Emprego, 

Inovação e Coesão 

Social

114 M€

(14,6%)

5A  Coesão 

Territorial e 

Proximidade

53,4 M€

(6,8%)

7A   AT

20 M€ (2,6%)



Programa Regional Algarve 2030 - OP 1

Objetivos Específicos

(OE)

EIXO 1A

1.1 Reforçar as capacidades de investigação e inovação e a adoção de tecnologias avançadas

1.2 Aproveitar as vantagens da digitalização para os cidadãos, as empresas e os governos

1.3 Reforçar o crescimento e a competitividade das PME e a criação de emprego nas PME

1.4 Desenvolver competências para a especialização inteligente, a transição industrial e o 

empreendedorismo

EIXO 1B

1.5 Promover a conetividade digital

224,70 M€ FEDER



Programa Regional Algarve 2030
OP1 | EIXO 1A | OE 1.1 FEDER

Tipologias de Intervenção:

• Criação de conhecimento científico e tecnológico no âmbito da EREI
• Projetos de investigação científica e desenvolvimento tecnológico

• Participação em programas e parcerias de I&D&I financiados pela EU 

• Participação em redes internacionais de I&D&I

• Provas de conceito 

• Projetos de investimento em infraestruturas e equipamentos científicos prioritários 

• Investimento empresarial e valorização económica do conhecimento
• Projetos de empresas de investigação científica e desenvolvimento tecnológico 

• Participação de empresas em projetos de I&D à escala europeia 

• Núcleos de I&I nas empresas

• Projetos semente e spin-off

• Compra de serviços em I&D 

• Projetos de provas de conceito

• Empreendedorismo qualificado 

• Proteção de direitos de propriedade intelectual

• Ações coletivas de estímulo ao espírito empresarial 

• Investimento empresarial integrado em investigação e inovação

• Transferência de conhecimento e tecnologia
• Ações coletivas de transferência de conhecimento

• Atividades de interação e de transferência de conhecimento 

• Atividades de disseminação 

• construção/equipamento de infraestruturas tecnológicas 

• incubadoras de base tecnológica 



Programa Regional Algarve 2030
OP1 | EIXO 1A | OE 1.2 FEDER

Tipologias de Intervenção:

• Digitalização na Administração Pública
• Serviços públicos eletrónicos orientados para os cidadãos e as empresas

• Projetos inovadores de utilização das TIC na resposta a desafios societais emergentes 

• Serviços públicos digitais abertos, seguros, flexíveis e interoperáveis 

• Projetos de digitalização e eficiência dos serviços públicos 

• Ações de qualificação da prestação de serviços e da capacitação dos organismos públicos

• Redes integradas de cooperação territorial 



Programa Regional Algarve 2030
OP1 | EIXO 1A |OE 1.3 FEDER

Tipologias de Intervenção:

• Investimento empresarial produtivo
• Inovação nas PME

• Interconexões e a incorporação de valor nas fileiras agroalimentares 
• Valorização de novos produtos do mar 

• Criação de unidades industriais ligadas à transformação dos produtos agrícolas e da floresta e da biotecnologia azul

• Inovação na reparação e construção naval

• Cadeias curtas e apoiar as redes de produtores locais 
• Reorganização da oferta turística

• Requalificação da indústria hoteleira e dos serviços oferecidos no turismo

• Empresas de animação turística complementar ao produto sol e praia potenciando infraestruturas-âncora já existentes

• Investimento de base territorial, pequena dimensão para criação de micro e pequenas empresas e expansão ou modernização

• Projetos simplificados de investimento das empresas em inovação

• Qualificação, digitalização e internacionalização das empresas
• Competências das PME na promoção de fatores dinâmicos de competitividade, maior eficiência organizacional e a inovação 

• Digitalização da economia nos diferentes setores
• Projetos de internacionalização de PME 

• Atividades de demonstração, sensibilização e difusão de boas práticas 

• Desenvolvimento das capacidades estratégicas e gestão competitiva para inserção em redes e cadeias de produção e distribuição de bens e serviços à 

escala global

• Infraestruturas e equipamentos (de base não tecnológica) de apoio à competitividade 
regional

• Criação, expansão e requalificação de áreas de acolhimento empresarial e de estruturação funcional, logística e organizativa de aglomerados 

empresariais existentes

• Qualificação, ampliação ou criação de viveiros de empresas locais, incubadoras sociais e espaços de “coworking”



Programa Regional Algarve 2030
OP1 | EIXO 1A | OE 1.4 FEDER

Tipologias de Intervenção:

• Redes e capacitação institucional EREI 
• Cadeias de valor e redes colaborativas 

• Concertação estratégica e coordenação de atores 

• Planeamento e programação integrada de investimentos

• Capacitação para a especialização inteligente

• Plataformas de inovação, governação e internacionalização



Programa Regional Algarve 2030
OP1 | EIXO 1B  |OE 1.5 FEDER

Tipologias de Intervenção:

• Instalação e gestão de redes de comunicações eletrónicas de capacidade 
muito elevada (banda larga)

• Infraestruturas digitais de banda larga (fixa e móvel) seguras, eficientes e sustentáveis 

prioritariamente em espaços de baixa densidade populacional



Programa Regional Algarve 2030 - OP2

368,20 M€ FEDER

Objetivos 

Específicos

(OE)

EIXO 2A

2.1 Promover a eficiência energética e redução das emissões de gases de efeito estufa

2.2 Promover as energias renováveis

2.4 Promover a adaptação às alterações climáticas, a prevenção dos riscos e a resiliência a 

catástrofes

2.5 Promover a gestão sustentável da água

2.6 Promover a transição para uma economia circular

2.7 Reforçar a proteção da natureza e a biodiversidade, as infraestruturas verdes e reduzir a poluição

EIXO 2B

2.8 Promover a mobilidade urbana multimodal sustentável



Programa Regional Algarve 2030
OP2 | EIXO 2A | OE 2.1 FEDER

Tipologias de Intervenção:

• Descarbonização do setor industrial e empresarial
• Auditorias energéticas

• Investimento para a eficiência energética na hotelaria

• Introdução ou alteração de processos e tecnologias de baixo carbono e de soluções baseadas na natureza
• Medidas de eficiência energética na indústria para reduzir o consumo de energia e as emissões de gases 

com efeito de estufa

• Sistemas de monitorização e gestão de consumos 
• Incorporação de energia de fonte renovável e armazenamento de energia

• Capacitação dos principais atores territoriais, públicos e privados

• Projetos piloto e de demostração que envolvam a cooperação entre empresas e universidades ou 
instituições de investigação 

• Eficiência energética na administração pública regional e local
• Renovações integradas que tenham em consideração cada edifício e os respetivos sistemas no seu 

conjunto

• Capacitação de atores territoriais para o desenvolvimento de ações de sensibilização, informação e 
planeamento associadas à eficiência energética e transição climática



Programa Regional Algarve 2030
OP2 | EIXO 2A | OE 2.2 FEDER

Tipologias de Intervenção:

• Autoconsumo e Comunidades de Energia Renovável
• CER, associadas a Dispositivos de Armazenamento de Energia, a localizar em Áreas de Acolhimento Empresarial, 

Portos de Recreio e Marinas, aldeias da região nas áreas de baixa densidade para a redução da pobreza energética 
• Projetos, estudos auditorias e planos de negócio
• Software ou plataformas de gestão inteligente 
• Projetos inovadores para testar novas soluções, abordagens ou modelos de negócio aplicados ao autoconsumo 
• Investigação, desenvolvimento e transferência de tecnologia 

• Diversificação da produção de energia a partir de fontes de energia renovável – Empresas
• Diversificação da produção de energia a partir de fontes e tecnologias de energia renovável
• Produção e o uso de energia com origem em fontes renováveis nas empresas, designadamente através do estímulo 

à instalação de sistemas de produção de energia a partir de fontes renováveis



Programa Regional Algarve 2030
OP2 | EIXO 2A | OE 2.4 FEDER

Tipologias de Intervenção:

• Meios materiais para a proteção civil e gestão de riscos

• Adaptação às Alterações Climáticas

• Gestão de Recursos Hídricos



Programa Regional Algarve 2030
OP2 | EIXO 2 A | OE 2.5 FEDER

Tipologias de Intervenção:

• Ciclo urbano da água em alta

• Ciclo urbano da água em baixa

• Ciclo urbano da água: reutilização, resiliência, modernização e descarbonização



Programa Regional Algarve 2030
OP2 | EIXO 2A | OE 2.6 FEDER

Tipologias de Intervenção:

• Gestão de resíduos: subinvestimentos em alta

• Gestão de resíduos: subinvestimentos em baixa

• Economia circular
• Projetos de empresas, de forma individual ou em co-promoção de economia circular e de 

processos produtivos regenerativos

• Circularidade e uso eficiente da água para as empresas
• Ações de capacitação dos principais atores territoriais, públicos e privados no 

desenvolvimento de ações e iniciativas para promover práticas de economia circular



Programa Regional Algarve 2030
OP2 | EIXO 2A | OE 2.7 FEDER

Tipologias de Intervenção:

• Conservação da natureza, biodiversidade e património natural

• Passivos ambientais (áreas de pedreiras e mineiras abandonadas e em situação 
crítica)

• Qualidade do ar e ruído



Programa Regional Algarve 2030
OP2 | EIXO 2B | OE 2.8 FEDER

Tipologias de Intervenção:

• Sistemas de transporte coletivo em sítio próprio

• Outros projetos de mobilidade urbana sustentável



Programa Regional Algarve 2030 - OP4

Objetivos 

Específicos

(OE)

EIXO 4

4.1 Acesso ao emprego para todos os candidatos a emprego (+Coeso)

4.4 Promover a adaptação dos trabalhadores, das empresas e dos empresários à mudança, o envelhecimento ativo e 

saudável e um ambiente de trabalho saudável e bem adaptado capaz de prevenir riscos para a saúde (RHAQ)

4.6 Promover a igualdade de acesso e a conclusão da educação e formação inclusiva e de qualidade (até ao ensino 

superior) TESP

4.7 Aprendizagem ao longo da vida, requalificação e melhoria de competências, transições de carreiras e a mobilidade

4.8 Inclusão ativa, igualdade oportunidades, não discriminação, participação ativa e melhoria da empregabilidade (grupos 

vulneráveis)

4.11 Integração social das pessoas em risco de pobreza ou de exclusão social, incluindo as mais carenciadas e as crianças

4.ii Melhorar o acesso equitativo a serviços inclusivos e de qualidade na educação, na formação e na aprendizagem ao 

longo da vida através do desenvolvimento de infraestruturas acessíveis, nomeadamente através da promoção da resiliência 

no que diz respeito à educação e formação à distância e em linha

4.v Garantir a igualdade de acesso aos cuidados de saúde, fomentar a resiliência dos sistemas de saúde, inclusive dos 

cuidados de saúde primários, e promover a transição dos cuidados institucionais para os cuidados centrados na família e de 

proximidade

4.vi Reforçar o papel da cultura e do turismo sustentável no desenvolvimento económico, na inclusão social e na inovação 

social

92 M€ FSE + 22 M€ FEDER



Programa Regional Algarve 2030
OP4 | EIXO 4A | OE 4.1 FSE

Tipologias de Intervenção:

• Mais e melhores apoios ao Emprego

• Apoios à Integração no mercado laboral
• Estágios profissionais

• Emprego e Empreendedorismo

• Apoio à mobilidade geográfica e laboral
• Projetos de mobilidade de trabalhadores para o interior

• Estruturas locais sub-regionais de acolhimento que permitam uma mais fácil integração dos trabalhadores

• Promoção das regiões do interior como locais ideais para trabalho remoto

• Apoio à criação de emprego e empreendedorismo
• criação do próprio emprego e ao empreendedorismo

• Criação de emprego associado a um plano de investimento especialmente em territórios de baixa densidade

• criação de criação de emprego que decorram de um projeto de empreendedorismo social 

• Capacitação complementar à formação de base de jovens e desempregados qualificados 



Programa Regional Algarve 2030
OP4 | EIXO 4A | OE 4.4 FSE

Tipologias de Intervenção:

• Competências e Qualificações no âmbito Empresarial e da Administração Local

• Qualificação de empresários e trabalhadores das empresas
• Formação-ação, em ações intra e interempresas

• Licenças para a qualificação de trabalhadores 
• Formação para empresários e gestores de empresas

• Formação em contexto empresarial associada a investimentos e modernização tecnológica

• Ações piloto tendentes à melhoria da qualidade do emprego

• Formação dos trabalhadores da administração local para a mudança
• Formação de trabalhadores da administração pública local, empresas municipais e CCDR, através de ações de 

formação associadas a projetos de modernização e inovação decorrentes de transformações digitais e 
ambientais

• Promoção do Emprego Qualificado

• Inserção de recursos humanos altamente qualificados
(Empresas; Infraestruturas científicas e tecnológicas; Entidades públicas ou associativas; no contexto de projetos 

âncora públicos, associativos ou empresariais)



Programa Regional Algarve 2030 
OP4 | EIXO 4A | OE 4.6 FSE

Tipologias de Intervenção:

• Formação Superior
• Cursos Técnicos Superiores Profissionais

• Cursos superiores de curta duração



Programa Regional Algarve 2030
OP4 | EIXO 4A | OE 4.7 FSE

Tipologias de Intervenção:

• Mais e Melhor (Re)Qualificação de Adultos
• Formação de ativos para a empregabilidade

• Formação de curta duração para a qualificação de adultos e melhoria da empregabilidade

• Percursos de Formação Modular Certificada

• Vida Ativa para desempregados

• Formação de ativos pós-secundário - Cursos de Especialização Tecnológica

• Programa de (re)qualificação de adultos
• Centros Qualifica para intensificar a participação de adultos em processos de Aprendizagem ao 

Longo da Vida

• Formação contínua de professores e outros agentes de educação e formação

• Formação de profissionais do setor da saúde

• Sistema de antecipação e adequação de competências para o emprego



Programa Regional Algarve 2030
OP4 | EIXO 4A | OE 4.8 FSE

Tipologias de Intervenção:

• Formação de Base Qualificante
• Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA) 

• Participação Ativa, Igualdade de Oportunidades e Não Discriminação de Grupos 
Vulneráveis
• Inclusão ativa de grupos vulneráveis
• Combate à violência de género/doméstica, às descriminações e estereótipos
• Inovação Social



Programa Regional Algarve 2030
OP4 | EIXO 4A | OE 4.11 FSE

Tipologias de Intervenção:

• Qualidade de Acesso a Serviços de Educação
• Promoção do sucesso educativo
• Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP), 

• Apoio a estudantes do ensino superior

• Promoção do Envelhecimento Ativo, Estilo de Vida Saudável e Prevenção de Doenças

• Aumentar a Qualidade e Diversificar a Provisão de Serviços
• Centros de Atendimento e Integração de Migrantes (CNAIM)

• Centros de Apoio à Vida Independente (CAVI/MAVI) 

• Qualificação e especialização da intervenção destinada a PCDI
• Instrumentos específicos de proteção das vítimas e de acompanhamento de agressores na violência 

doméstica

• Apoio a Crianças e jovens em risco
• Qualificação do sistema de promoção e proteção de crianças e jovens em perigo e promoção da 

desinstitucionalização
• Programa Escolhas



Programa Regional Algarve 2030
OP4 | EIXO 4A | OE 4.2 FEDER

Tipologias de Intervenção:

• Ensino Superior - Construção/ Requalificação de infraestruturas

• Ensino Superior - Equipamentos e tecnologia



Programa Regional Algarve 2030
OP4 | EIXO 4A | OE 4.5 FEDER

Tipologias de Intervenção:

• Saúde Hospitais - Construção/Requalificação

• Saúde Hospitais - Equipamento e tecnologia



Programa Regional Algarve 2030
OP4 | EIXO 4A | OE 4.6 FEDER

Tipologias de Intervenção:

• Valorização e promoção da cultura

• Promoção e valorização dos destinos e produtos turísticos regionais

• Qualificação, desenvolvimento e promoção do património natural



Programa Regional Algarve 2030 - OP5

Objetivos 

Específicos

(OE)

EIXO 5

5.1 Promover o desenvolvimento social, económico e ambiental integrado e inclusivo, a cultura, o 

património natural, o turismo sustentável e a segurança nas zonas urbanas

5.2  Promover, nas zonas não urbanas, o desenvolvimento social, económico e ambiental 

integrado e inclusivo a nível local, a cultura, o património natural, o turismo sustentável e a 

segurança

53,4 M€ FEDER



Programa Regional Algarve 2030
OP5 | EIXO 5A | OE 5.1 FEDER

Instrumentos Territoriais:

• ITI CIM-AMAL 
• Eixo 1 – Dimensão funcional na provisão de SIG

• Eixo 2 – Reforço do sistema urbano

• Eixo 3 – Dinamização de ativos territoriais

• ITI Redes Urbanas 
• Competitividade 

• Alterações climáticas e descarbonização 

• Estratégias de digitalização para assegurar respostas inovadoras 



Programa Regional Algarve 2030
OP5 | EIXO 5A | OE 5.2 FEDER

Instrumentos Territoriais:

• ITI Água e Ecossistemas de Paisagem

• Valorização de Recursos Endógenos
• Plano de Ação de Desenvolvimento dos Recursos Endógenos 



Programa Regional Algarve 2030



Programa Regional Algarve 2030 - Complementaridades

• C5 – Inovação 1.209 M€

• C5 – Capitalização de Empresas 1.550 M€

• C6 – Qualificações de Recursos Humanos 585 M€

• C11 – Descarbonização 715 M€

• C12 – Bioeconomia 145 M€

• C16 – Transição Digital 650 M€

Apoios 

Diretos

4.854 

M€

• C7 – Infraestruturas 710 M€

• C9 – Gestão Hídrica 390 M€

• C13 – Eficiência Energética dos Edifícios 70 M€

• C14 – Hidrogénio e Renováveis 370 M€

• C17 – Qualidade das Finanças Públicas 406 M€

• C18 – Justiça Económica e Ambiente de Negócios 267M€

• C19 – Digitalização da Administração Pública 578 M€

Apoios 

Indiretos

2.791 

M€




